
(( ومن فوائدها: إثبات ما أثبته أهل السنة من أن من صفات اهللا ما هو منفي أو ما هو سليب؛ لقوله: : الشيخ

وإمنا يراد ا  ,والقاعدة عند أهل السنة أن الصفات املنفية ال يراد ا جمرد النفيربنا ما خلقت هذا باطال ))؛ 

  انتفى هذا الوصف. ألنه لثبوت الكمال الضد ,النفي مع إثبات كمال الضد

وهو  ربنا ما خلقت هذا باطال )) (( :ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: اإلقرار من هؤالء العقالء بأن اهللا هو اخلالق

  من تقرير توحيد الربوبية .

ألنه لو خلقها  ربنا ما خلقت هذا باطال )) ((ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات احلكمة يف أفعال اهللا؛ لقوله: 

اجلماعة أن أفعال اهللا و الذي عليه أهل السنة و فإذا انتفى الباطل ثبتت احلكمة؛ وهذا ه ,نتفت احلكمةالباطال 

ليس فيها شيء عبثا إطالقا؛ وما خفيت علينا حكمته فهو لقصور أفهامنا وليس النتفاء  ,وشرائع اهللا كلها حلكمة

وحنن نؤمن بأن اهللا عزوجل ال  وما أوتيتم من العلم إال قليال )) ((: ؟ ألن اهللا قال احلكمة فيه؛ عرفتم هذا

  إال حلكمة.قدريا وال كونيا حيكم بشيء حكما  

والذي سبحانك ))  ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: تنزيه اهللا عزوجل عن كل عيب ونقص؛ مأخوذة من قوله: 

ثلة املخلوقني حىت فيما هو كمال يف هو العيب؛ مما؟ النقص والعيب  نزه اهللا عنه شيئان: النقص؛ والثايني

وما مسنا من لغوب  ((وقال تعاىل:  ليس كمثله شيء )) ((ملخلوقني فإن اهللا منزه عن مماثلتهم، قال اهللا تعاىل: ا

  فكل نقص قد تعاىل اهللا عنه . ))

سبحانك فقنا عذاب  ((ر؛ لقوهلم: ومن فوائد اآلية الكرمية: أن صفوة اخللق حمتاجون إىل الدعاء للوقاية من النا

  النار )) .

سبحانك  ((فقنا على قوهلم:  األنه بنو  فقنا )) ((ومن فوائدها: إثبات التوسل يف الدعاء بصفات اهللا؛ من قوله: 

يذكرون اهللا  ,مؤمنونحنن يعين أننا نتوسل إىل اهللا عزوجل بتنزهه عن النقص أن يقينا عذاب النار ألننا  فقنا ))

وينزهون اهللا  ,احلق وللحقبقياما وقعودا وعلى جنوم ويتفكرون يف خلق السموات واألرض ويقرون بأا خلقت 

 (( :وينبين على ذلك أم جعلوا ذلك وسيلة لوقاية اهللا تعاىل إياهم من النار ,عزوجل عن كل نقص وعيب

  ؟ تفرع ما بعدها على ما قبلها . أن الفاء تدل على أيشألنه من املعروف يف اللغة العربية  سبحانك فقنا ))

فقنا عذاب النار ))  ((ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات النار، وهي دار ارمني والعصاة والظاملني والكفرة؛ لقوله: 

.  

ما  ((ى ؟ يف اآلية كلمتان ال جيوز فصل إحدامها عن األخرى أين مها ؟ كلمتان ال جيوز فصل إحدامها عن األخر 

 ((وسكت أوهم معىن فاسدا؛ وهلذا جيب الوصل:  ربنا ما خلقت هذا )) ((لو قلت:  خلقت هذا باطال ))



البد أن تصل  يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى )) ((مثل:  ربنا ما خلقت هذا باطال ))

فويل  ((مثل: و  ؛فقط فسد املعىن ربوا الصالة ))ال تق ((لو قلت:  ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى )) (( :تقول

وذلك  الذين عن صالتهم ساهون )) ((البد أن تصل فتقول:  للمصلين الذين هم عن صالتهم ساهون ))

  ؟ ملن يصلي . ألنك لو سكت ألوهم أن الوعيد ملن

  ؟  باطال )) (( أعربنا:حنن 

  نعم حال؛  الطالب:

خلقا  :وجيوز أن يكون صفة ملصدر حمذوف أي هذا باطال )) ((؟ من هذا  )) هذا ((من ؟ من : حال الشيخ

  باطال .

هذه اآلية كالتعليل  ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار )) ((مث قال اهللا عزوجل: 

هذه منادى حذفت منها  ربنا )) (( ؛يتهألن من أدخلته النار فقد أخز  لنار ))فقنا عذاب ا((  :للدعاء السابق

من تدخل  (( :واجلملة شرطيةإنك ))  (( :إن وامسها يف إنك من تدخل النار )) ((ياء النداء والتقدير: يا ربنا؛ 

وخرب، اخلرب مقدم واألنصار  مبتدأ وما للظالمين من أنصار )) ((يف حمل رفع خرب إن؛  النار فقد أخزيته ))

  والتقدير: وما للظاملني أنصار؛ هذا إعراب اآلية . من أنصار )) (( :وهو جمرور مبن الزائدة ,مؤخر

من يشمل العصاة والكفار؛ فالعصاة  ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته )) ((يقول هؤالء السادة العقالء: 

وإذا أدخلوا النار فإم غري مظلومني ألم مستحقون لذلك؛ والكفار مستحقون  ,مستحقون لدخول النار

  أي فضحه وهتك سره . ,هلا على وجه التأبيد والتخليد؛ وكل منهم إذا أدخل النار فقد أخزاه اهللا أمام العامللدخو 

إذ مقتضى السياق أن يقول: وما هلم من  ,هنا إظهار يف موضع اإلضمار وما للظالمين من أنصار )) ((وقوله: 

أعين الذين  ,أنصار؛ ولكنه أظهر يف موضع اإلضمار لفائدتني؛ الفائدة األوىل: أن هؤالء مستحقون هلذا الوصف

 ,أي وصفهم بالظلم؛ والثاين: العموم أن كل ظامل حىت وإن مل يدخل النار ,النار مستحقون هلذا الوصف وايدخل

اقبه فإنه لن جيد من ينصره؛ وفيه فائدة ثالثة وهي: إثبات العلة يف احلكم؛ لو قال: وما هلم من إذا أراد اهللا أن يع

 ((أنصار ما تبني مل يتبني لنا أن السبب بأم ظلموا أنفسهم؛ فإذا وصفهم ذا فكأنه بني احلكم بعلته؛ وقوله: 

دفعهم أو يف ختليصهم؛ فال أحد عون يف مبعىن املعني؛ وسواء كان ال ناصر ألن ,يعين من أعوان من أنصار))

من ذا الذي  ((ينصرهم عند إدخاهلم فيمنعهم وال أحد ينصرهم إذا سقطوا فيها فيخرجهم، قال اهللا تعاىل: 

  . يشفع عنده إال بإذنه ))



 من من فوائد هذه اآلية الكرمية أوال: فقه هؤالء السادة من أويل األلباب، حيث بينوا سبب دعائهم أن يقيهم اهللا

  ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته )) . ((النار، وأن سبب ذلك هو أن النار دار اخلزي ـ والعياذ باهللا ـ 

  من تدخل النار )) . ((ومن فوائدها: إثبات النار؛ لقوله: 

ومن فوائدها: أنه ال نصري للظامل؛ وذلك يف اآلخرة؛ أما يف الدنيا فقد ينصر الظامل ولكن تدور عليه الدوائر؛ لكن 

  يف اآلخرة ال أحد ينصره .

ربنا  ((بعد قوهلم:  وما للظالمين من أنصار )) ((ومن فوائد هذه اآلية: أن الظلم سبب لدخول النار؛ لقوله: 

  خزيته )) .إنك من تدخل النار فقد أ

  ))... ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي لإليمان أن آمنوا بربكم فآمنا  ((مث قال: 

ربنا ما خلقت هذا  (( :أوربنا إنك من تدخل النار ))  (( :مثل ما قلنا يف ربنا إننا سمعنا )) : ((نقول يف

ينادي  (( :مجلة ادي لإليمان ))إننا سمعنا مناديا ين ((أا منادى حذفت منها ياء النداء؛  :أي )) باطال

ينادي له؛ وذلك أن املنادي قد يكون ينادي  ماذالكن فائدا أا بينت  مناديا )) ((صفة لقوله:  لإليمان ))

  مناديا )). (( لكذا ولكذا فبينت ماذا ينادي له؛ فهي إذا صفة لـ

وكل أن تقع  ,أن هذه تفسريية ألا جاءت بعد اجلملة تتضمن القول دون حروفه أن آمنوا بربكم )) ((وقوله: 

وأوحينا إليه أن  ((بعد مجلة تتضمن معىن القول دون حروفه فإا تسمى تفسريية أي مبعىن أي؛ ومنه قوله تعاىل: 

  فأن هنا تفسريية . ,اصنع الفلك :يعين أي اصنع الفلك ))

 ((الفاء هذه عاطفة ولكنها تفيد السببية ألا عطفت مجلة على مجلة؛ وقوله:  ربنا فاغفر لنا )) ((وقوله: 

  بالكسر مع أا مفعول به ألا مجع مؤنث سامل . سيئاتنا ))

ألن أموات  ,ظرف ولكن هنا املراد بالظرف أو املراد باملعية املعية احلكمية ال الزمنية مع األبرار )) ((وقوله: 

  ات األبرار ختتلف .األبرار ختتلف أو ميت

قالوا ذلك حتدثا بنعمة اهللا على ما أنعم به من إرسال هذا املنادي؛ وقوهلم:  ربنا إننا سمعنا مناديا )) ((يقول: 

اللفظي املصوت ألن النداء  معناها ,املصوت أصله يراد املنادي هذا املنادي مناديا ينادي لإليمان ))سمعنا ((

أن يسمعوا  :حممد صلى اهللا عليه وسلم؛ ومساعهم له يقع على وجهني؛ أحدمها هو رفع الصوت؛ ولكن املراد به

صوته مباشرة بدون واسطة؛ والثاين: أن يسمعوا من غريه ما جاء به، يسمعوه من ورثته وهم العلماء، هم العلماء؛ 

والذي مسعوه بالواسطة والسماع غري املباشر  ,داخل يف اآلية يعين السماع املباشر الذين مسعوا من صوتهذا ه وكل

  من ورثته وهم العلماء .



ولكنه أتى  ,ينادي إليه :قائل: أن املتوقع أن يقال: إىل اإلميان ؟ أن يقالقد يقول  ينادي لإليمان )) ((وقوله: 

؛ بالبعد مؤذنطرف فهو  ا من مغيا, واملغياوالغاية البد هل ,الغايةبالالم ألن الالم ألصق من إىل؛ إذ أن إىل تفيد 

  ألصق من إىل . ,أما لإلميان فهي لإللصاق

أن آمنوا  ((هذا بيان لإلميان الذي دعا إليه الرسول صلى اهللا عليه وسلم،  لإليمان أن آمنوا بربكم )) ((وقوله: 

وليس جمرد اإلقرار؛ لو كان اإلميان  ,اإلميان باهللا عزوجل هو: اإلقرار املتضمن للقبول واإلذعان بربكم فآمنا ))

جمرد اإلقرار لكان أبو طالب مؤمنا ألنه مقر؛ ولكنه ال يكون إميانا حىت يتضمن القبول واإلذعان يعين االنقياد؛ 

  مل يقبل أو قبل ومل يذعن فإنه ليس مبؤمن .إذا فأما 

ركن واحد وهو اإلميان باهللا ؟ فاجلواب:  قد يقول قائل: هل اإلميان يقتصر على أن آمنوا بربكم )) ((وقوله هنا: 

أن من آمن باهللا آمن بكل ما أخرب اهللا به؛ ومنه بقية األصول الستة: مالئكة اهللا، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، 

 ةويكون ذكرها أحيانا مفصل ,والقدر خريه وشره؛ فعلى هذا يكون اإلميان باهللا متضمنا لإلميان ببقية أركان اإلميان

أن آمنوا بربكم  ((فإن اإلميان باهللا يتضمن هذا كله،  ,وليس من باب التخصيص ,اب التفصيل والبيانمن ب

  مع القبول واإلذعان . ,يعين أقررنا بذلك مع االنقياد )) فآمنا

ا إ :أي بسبب إمياننا اغفر لنا ذنوبنا؛ واملغفرة هي سرت الذنب والتجاوز عنه؛ وإمنا نقول ربنا فاغفر لنا )) ((

سرت وجتاوز ألا مأخوذة من املغفر وهو ما يلبس على الرأس من احلديد الذي يقي السهام؛ ومعلوم أن هذا 

السرت مع  :؛ بل البد أن يقالقصااملغفرة السرت فإن تفسريه هلا ن :املغفر فيه سرت وفيه وقاية؛ فمن قال من العلماء

  الوقاية.

فإن للذين ظلموا ذنوبا  ((وأصلها النصيب كما قال تعاىل:  ,الذنوب هي املعاصي اغفر لنا ذنوبنا )) ((وقوله: 

  ـ والعياذ باهللا ـ . ولكنها خصت بالنصيب من اآلثام ,أي نصيبا مثل نصيب أصحاممثل ذنوب أصحابهم )) 

هي الصغائر تكفر  ؛ ألن السيئاتامغفر واوالذنوب طلب هاري تكف واالسيئات طلب وكفر عنا سيئاتنا )) ((وقوله: 

مباذا ؟ باألعمال الصاحلة بالطاعات؛ وال ميكن أن تكفر بالطاعات إال بعد أن تكون الطاعات على الوجه 

إذ أن اإلنسان قد يفعل الطاعة وال حيصل له  ,األكمل؛ ألن الطاعات إذا نقصت مل تقوى على تكفري السيئات

كفر عنا   :بقدر املستطاع؛ وهلذا قالوا ري حىت تكون تامة تقوى على التكفلكن ال ,منها إال إبراء الذمة فقط

   نا مبا نفعله من األعمال الصاحلة.سيئات

أي ما يكفر به قد يكون معينا من قبل الشرع مثل   ,مث اعلم أن تكفري السيئات قد يكون معينا من قبل الشرع

الشرع؛ وقد يكون عاما كتكفري السيئات  هذا مقيد يف ,كفارة الظهار، كفارة القتل، كفارة اجلماع يف ار رمضان



تكفري إما مقيد وإما العموما بالصالة، بالوضوء، باجلمعة إىل اجلمعة، برمضان إىل رمضان، العمرة إىل العمرة؛ ف

  مطلق عام .

ومنه قوهلم: توىف فالن حقه أي قبضه  ,والتوفية مبعىن القبض ,يعين اقبضنا إليك :توفنا وتوفنا مع األبرار )) ((

املعية هنا ليست معية زمنية لتعذر اجتماع وفات األبرار يف آن واحد؛ لكنها معية  مع األبرار )) ((: موقوهل ,وافيا

, ال ,وليست معية مصاحبة ,يعين أن نكون معهم أي يف مجلتهم ولو كنا بعدهم ,حكمية، مصاحبة حكمية

 ((والرب هو كثري اخلريات، قال اهللا تعاىل:  ,األبرار بعضهم مع بعض؛ واألبرار مجع بر ختالف األزمان بني موتال

فعل اخلري وأم  وعمال الصاحلة الشك أم كثري وأهل احلق واأل إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم ))

  أبرار .

ربنا  (( عليه غري مان ا على ربه؛ لقوهلم: أنه ينبغي لإلنسان أن يعرتف بنعمة اهللامن فوائد هذه اآلية الكرمية: 

  إننا سمعنا مناديا ينادي لإليمان أن آمنوا بربكم فآمنا )) .

  ينادي لإليمان )). (( هللا عليه وسلم دعوة إىل اإلميان:ومن فوائدها: أن دعوة النيب صلى ا

صلى اهللا عليه وسلم بذل اجلهد يف دعوة اخللق إىل احلق؛ ألن النداء يكون برفع  رسول اهللاومن فوائدها: بيان أن 

  يناديهم لإلميان . هالناس بأعلى صوت وفكأن الرسول صلى اهللا عليه وسلم يدع ,الصوت

أي  ربنا إننا آمنا )) ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن الكلمات قد يستغىن مبضموا عن تفصيلها؛ لقوله: 

  كل شيء جيب اإلميان به؛ فكل ما أخرب اهللا به فإذا صدقنا به وأقررنا به فهو داخل يف اإلميان باهللا عزوجل .ب

فالرب أهل ألن يؤمن به اإلنسان  أن آمنوا بربكم )) ((ومن فوائد اآلية الكرمية: اإلشارة إىل بيان العلة؛ لقوله: 

  عبد .أن يؤمن به ال, فهو جدير بألنه رب خالق مالك مدبر

فصليت أو بالزكاة بالصالة ومن فوائد اآلية الكرمية: أن ذكر اإلنسان لعمله الصاحل ال حيبطه؛ فإذا قال: أمرين ريب 

   .(( أن آمنوا بربكم فآمنا ))الوا: فزكيت أو باحلج فحججت فإن هذا ال يبطل العمل؛ ألم ق

عطفا على  )) فاغفر لنا ذنوبنا ((الصاحلة؛ لقوهلم: ومن فوائد اآلية الكرمية: جواز التوسل يف الدعاء باألعمال 

والتوسل باألعمال الصاحلة مما ثبت بالسنة أيضا، يف قصة الثالثة الذين انطبق عليهم  ربنا إننا آمنا )) ((قوهلم: 

إنه ال ينجيكم من ذلك إال أن تتوسلوا إىل اهللا  :الغار بصخرة عظيمة مل يستطيعوا زحزحتها، فقال بعضهم لبعض

 ,بصاحل أعمالكم؛ فتوسل كل منهم بصاحل عمله؛ فلما دعى األول وتوسل بصاحل العمل انفرجت الصخرة قليال

  مث الثالث فانفرجت كلها فخرجوا ميشون . ,مث الثاين قليال لكن ال يستطيعون اخلروج



بأن النيب  الذين يذكرون اهللا قياما وقعودا وعلى جنوبهم )) ((ة: بعض العلماء يف هذه اآلياستدل : السائل

متوجه أو فيه صلى اهللا عليه وسلم كان يذكر اهللا على كل أحيانه على جواز الذكر يف حال اخلالء، استدالهلم 

   نظر ؟

نا ال أعلم يف هذا وأ ,العموم فهو متوجه إال أن يقوم الدليل على كراهة ذكر اهللا يف اخلالءبأما من أخذ : الشيخ

  ألن هذا مكان قذر فينبغي لإلنسان أن يتجنب فيه ذكر اهللا . ,دليل إال التعليل فقط، ما فيه إال التعليل فقط

اخلوارج يستدلون ذه اآلية بأن من دخل  إنك من تدخل النار فقد أخزيته ))ربنا  ((يف قوله تعاىل: : السائل

   يوم ال يخزي اهللا النبي والذين أمنوا )) ؟ ((: تعاىل النار فهو منزوع اإلميان لقوله

لدوام؛ وهذا ألهل النار الذي يستحقوا على ايكون عاما دائما قد ليس يف هذا دليل؛ ألننا نقول اخلزي : الشيخ

  . الفضيحةوقد يكون خزيا جزئيا يفضحه مث بعد ذلك يزول عنه هذا 

   ؟ )) لظالمين من نصيروما ل ((ما املقصود بالظاملني يف قوله: : السائل

املقصود بالظاملني كل ظامل، ال ميكن أن جيد من ينصره يف ظلمه، كل ظامل حىت يف الدنيا ال جيد من : الشيخ

العصاة  )) يشمل من تدخل النار فقد أخزيته: (( ألننا إذا قلنا ,عام ...كان ظاملا مثله؛   منينصره بظلمه إال 

  .)) صار مثله  نصيروما للظالمين من  والكفار صار: ((

   ما هو حد الكبرية والصغرية ؟: السائل

سواء كانت العقوبة  ,ما مرت علينا ؟ قلنا إن الكبرية أحسن ما قيل فيها هي: ما رتب عليه عقوبة خاصة: الشيخ

وقال دنيوية أو دينية، يف الدنيا أو يف اآلخرة؛ هذا أحسن ما قيل فيها وهو الذي ذكره شيخ اإلسالم رمحه اهللا؛ 

إن الكبرية ما رتب عليه حد يف الدنيا أو وعيد يف اآلخرة أو لعنة أو غضب أو نفي إميان أو التربؤ منه  :بعضهم

هذا؛ فإذا قلنا: ما رتب عليه عقوبة خاصة صار أمشل؛ ومن املعلوم أن الكبائر بعضها أهون مثل وصاروا يعدون 

أال أنبئكم بأكبر  (وسلم يف حديث أيب بكرة: من بعض أو أعظم من بعض؛ لقول النيب صلى اهللا عليه 

   .)الكبائر

   . لكنه عند العلماء أن اإلصرار على الصغرية يعترب كبرية ,من الصغائر يكون هذاأي نعم : الشيخ ...

   هل فيه جواز الدعاء باملوت ؟ وتوفنا مع األبرار )) ((يف قوله تعاىل: : الدعاء السائل

ال، ليس كذلك؛ معلوم أن اهللا سبحانه وتعاىل  الدعاء باملوت ؟ يف هذا دليل على جواز يعين كأنك تقول: الشيخ

وهذا نظري قول يوسف عليه الصالة  ,وليس فيه أم يتمنون تقدمي الوفاة ,لن يتوفاهم إال إذا جاء أجلهم

ليس املعىن أنه يسأل اهللا أن  أنت وليي في الدنيا واآلخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين )) ((والسالم: 



ليس  يا ليتني مت قبل هذا )) ((بل أن يتوفاه على اإلسالم مىت جاء أجله؛ وكذلك قول مرمي:  ,يتوفاه اآلن

  يا ليتين مت وأنا ما رأيته هذا معناه . :يعين تقول ,بل متنت أن هذا مل يقع ,معناه أا متنت املوت

: الشيخ التصديق ؟ مبعىنهل اإلميان يأيت  بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ))وما أنت  ((يف قوله تعاىل: : السائل

  اإلميان هنا عدي بالالم، عدي بالالم ال بالباء؛ فاختلف عن اإلميان املعدى بالباء .

: الشيخ ؟ )) اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا: (( ما هو الفرق بني تكفري السيئات واملغفرة يف قوله: السائل

يغفر لإلنسان؛ والتكفري يكون عمل تعاىل اهللا جرد فضل اهللا أن مب، افقط، بفضل اهللا جمرد املغفرة تكون بفضل اهللا

إما جمرد فضل  ,حتتاج إىل مغفرة من اهللا عزوجل ,ألن الكبائر ال تكفر ,طلبوا هذا وهذا الصاحل يكفر السيئات .

  والتوبة ترفع حكم هذه الكبائر .االستغفار ك :وإما بعمل أسباب ,منه سبحانه وتعاىل

   ؟ : ما الفرق بني املغفرة والتكفري يف اللغةالسائل

السرت والكفرة أيضا يف األصل يف األصل ويكفي فرق الشرع، وإال حىت املغفرة  ,الشرع بني الفرق بينهما: الشيخ

  السرت.

ينادي  (: الرسول صلى اهللا عليه وسلمسبحانه وتعاىل بقول استدل أهل السنة على إثبات الصوت هللا : السائل

وكمل تفضلتم  )) سمعنا مناديا ((: وهنا بصوت,ال تكون إال أصال  وقالوا: إن املناداة اهللا بصوت يوم القيمة )

أن املناداة تكون بصوت مباشرة وبواسطة أيضا, السيما وقد جاء يف بعض الروايات أن ملكا هو الذي ينادي, 

   ؟ ذا حجة على أهل السنةأال ميكن أن يكون يف ه

 يقليبينه الواقع؛ وإال لو مل  سمعنا مناديا ينادي لإليمان أن آمنوا بربكم )) (( :أبدا وال شيء؛ ألن: الشيخ

فهنا وجدت قرينة  ,ألمةكل ابذلك مل تكن اآلية شاملة لألمة كلها لكانت خاصة بالصحابة فقط، وهي شاملة ل

 (( :الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ لكن ينادي بصوت اهللا عزوجل واضح متنع من ختصيصه بالصوت املسموع من

  .نفسه ؟يعين إن اهللا يأمرك وهو  :اخللق ذا اللفظ؛ هل أحد يقول من إن اهللا يأمركم ))

   هل أهل العلم يتحملون بيان الرسالة وهل يثابون عليها ؟: السائل

  أي نعم الشك، العامل يعطى من ثواب الرسالة بقدر ما حصل من تبليغها والدعوة إليها .: الشيخ

فاستجاب لهم ربهم أني ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو  (( أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:: الطالب

كفرن عنهم أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا أل

  سيئاتهم وألدخلنهم جنات تجري من تحتها األنهار ثوابا من عند اهللا واهللا عنده حسن الثواب )) .



ويتفكرون في خلق السموات واألرض ربنا ما  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: : الشيخ

  خلقت هذا باطال سبحانك فقنا عذاب النار )) .

قبوه بتنزيهه عما ال يليق , يعين مل نفوا أن يكون باطال عمما قبلها يف املعىن ؟ ألنه منزه سبحانك )) ((موقع قوله: 

  به ألنه لو كان خلقها باطال لكان منافيا لتنزيهه عما ال يليق به .

كيف  ل النار )) من تدخ (( :يف كسر الالم إشكال ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته )) ((قوله: : الشيخ

   كسر وهو فعل مضارع ؟

  : بسبب التقاء الساكنني .الطالب

   ؟ )) هأخزيتفقد  ((ما معىن قوله: : الشيخ

  فضحته.: أي الطالب

  وأذللته .فضحته : الشيخ

   يف هذا أيش من البالغة ؟ وما للظالمين من أنصار )) ((قوله: : الشيخ

  اإلظهار يف موضع اإلضمار؛ : الطالب

  طيب ما فائدته هنا ؟ : الشيخ

  التأكيد؛ : الطالب

  نفسه . النار فإنه دخلها بظلم اإلشارة إىل أن من دخل: الشيخ

  من املراد باملنادي الذي ينادي لإلميان ؟ : الشيخ

  رسول صلى اهللا عليه وسلم؛ : حممد الطالب

  بواسطة أو بال واسطة ؟ إياه عهم اوهل مس: الشيخ

   بواسطة وبال واسطة؛: الطالب

  ؟  فالذين أدركوا عهده بواسطة: الشيخ

  الذين أدركوا عهده هؤالء مسعوه بواسطة؛ : الطالب

  توافقونه ؟ : الشيخ

  بنفسه؛ : الطالب

  أسألك اآلن هل هو بواسطة أو بغري واسطة ؟ : الشيخ

  بغري واسطة وحنن بواسطة؛ أحسنت متام .: الطالب



  أن آمنوا )) أن هذه ؟  قوله: ((: الشيخ

  تفسريية .: الطالب

   : هل للتفسريية عالمة ؟الشيخ

  : أن تقع يف مجلة فيها معىن القول دون حروفه الطالب

  هل تستطيع أن تأيت مبثال آخر ؟  القول دون حروف.أو بعد مجلة فيها معىن : الشيخ

   أن اصنع الفلك )) ((قول اهللا ملوسى: : الطالب

وأوحينا إىل أم موسى أن  (( ؛هكذا اآلية ليسلكن أنه نوح ؛ صحيح : موسى ما هو الذي صنع الفلكالشيخ

  أرضعيه )) .

   ما الفرق ؟ واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا )) ((قوله: : الشيخ

   املغفرة للكبائر والتكفري للصغائر.: الطالب

   دليل هذا ؟ دليل ما ذكرنا أن املغفرة للكبائر والتكفري للصغائر ؟: الشيخ

   إن الحسنات يذهبن السيئات )) : ((بالنسبة لتكفري السيئات قوله تعاىل: الطالب

  وقفنا على هذا أظن ؟ ,طيب إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم ))؛ ((: الشيخ

اآلية ؟ بقيت فسرنا هذه هل  (( وتوفنا مع األبرار ))مجلة دعاء هؤالء املوفقني أويل األلباب؛ قال اهللا عزوجل يف 

  الفوائد .

هنا حيسن أن نذكر أنواع التوسل؛ التوسل ينقسم إىل قسمني: ممنوع؛ وجائز؛ فاملمنوع ما مل يرد به الشرع، ممنوع 

ما مل يدر به الشرع من أنواع التوسل فهو ممنوع فما مل يرد به الشرع؛ واجلائز ما ورد به الشرع؛ هذا هو الضابط؛ 

أتوسل إليك جباه  :بعض العلماء يقول عندصلى اهللا عليه وسلم، وهذا يقع كثريا  مثل: التوسل جباه الرسول

وكون الشيء وسيلة ال يثبت إال  ,نبيك؛ فالتوسل هنا غري مشروع فيكون ممنوعا ألن التوسل جعل الشيء وسيلة

ألن جاهه عليه  ,نابدليل، ال يثبت إال بدليل من الشرع؛ وجاه النيب صلى اهللا عليه وسلم ليس سببا لقبول دعائ

إذا ما هو ضابط املمنوع ؟ ما مل يرد به  .فيهأما حنن فليس لنا تعلق  بفضله؛ الصالة والسالم مما خيتص هو نفسه

   سبب يتوقف ثبوته على داللة الشرع.وال ,الشرع؛ ووجه منعه أن من توسل بشيء فقد جعله سببا

لتوسل بأمساء اهللا بأن تقول: اللهم إين أسألك بأمسائك وهو أنواع؛ منها ا ,أما اجلائز فهو ما جاء به الشرع

أسألك بكل اسم هو لك سميت به  (احلسىن؛ ودليله حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه يف دعاء الكرب والغم: 



من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل  نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا

  بكل اسم هو لك. ,؟ بأمساء اهللا فهذا توسل بأيش) ...  القرآن العظيم ربيع قلبي

اللهم بعلمك الغيب وقدرتك  (الثاين: التوسل بصفات اهللا عزوجل؛ ومن ذلك قول النيب عليه الصالة والسالم: 

 (بعلمك الغيب هذا توسل هللا بصفته؛ ومن ذلك:  :فقوله على الخلق أحييني ما علمت الحياة خيرا لي )

فإن الرحيم  ,فإن هذا ليس استغاثة بالرمحة ولكن استغاثة باهللا لصفته وهي الرمحة ستغيث )اللهم برحمتك أ

  . يغيث

قولنا يف  هالثالث: التوسل إىل اهللا بأفعاله؛ والفعل وإن كان من الصفات لكن هو صفة ليست أزلية أبدية؛ ومن

براهيم إنك حميد وعلى آل إد كما صليت على إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى آل محم (التشهد: 

عين مثل ما صليت على إبراهيم ي ,املراد بذلك التوسل إىل اهللا براهيم )كما صليت على إ (فقوله:  مجيد )

وذا التقرير  ,؛ وإذا قلنا ذا صارت الكاف للتعليل، صارت الكاف للتعليلوعلى آل إبراهيم فصل على حممد

 ,براهيممدا صلى اهللا عليه وسلم أفضل من إمن املعلوم أن حم :ء وقالوايرتفع اإلشكال الذي أورده بعض العلما

وإذا قلنا بأن الكاف  ؛) صل على محمد كما صليت(  دون مرتبة املشبه به، وهنا قال: شبهاملوالقاعدة أن 

علته من يعين أننا ال نسألك أمرا غريبا نسألك أمرا ف ,وأن هذا من باب التوسل ,ليست للتشبيه ولكنها للتعليل

التوسل إىل اهللا بأمسائه؛ التوسل إىل اهللا بصفاته؛ التوسل  شكال .اإلقبل؛ فإن اإلشكال هنا يرتفع وال يبقى فيها 

  إىل اهللا بأفعاله.

ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي  ((، باإلميان به وبرسله؛ ومنه هذه اآلية: مياناإلب تعاىل رابعا: التوسل إىل اهللا

ربنا فاغفر لنا  (( :فجعلوا إميام بذلك وسيلة لسؤال املغفرة ؛)) بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا لإليمان أن آمنوا

  ذنوبنا )) .

 . جل باألعمال الصاحلة و اخلامس: التوسل إىل اهللا عز


